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Опис дисципліни 
Дисципліна «Новітні технології та інструменти фінансових ринків» спрямована на формування 
у студентів теоретичних знань та вироблення практичних навичок щодо використання на 
практиці новітніх "Фінтех" – технологій, які покращують і оптимізують фінансові послуги. 
Дисципліна передбачає послідовне та систематизоване вивчення новітніх послуг, що надаються 
через мобільний телефон, фінансових послуг у соціальних мережах, альтернативних способів 
платежу, маркетплейсів, пошуку нових бізнес-моделей фінансового ринку, використання у 
Фінтех штучного інтелекту, з’ясування сутності цифрової ідентифікації та біометрії, які є відкриті 
API (інтерфейси програмування додатків), що спрощують розробникам створення нових 
продуктів і послуг фінтех-компаніям. 

Структура курсу 
 

№ 
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Тема 

 
Результати навчання 

 
Завдання 
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Фінансові послуги 
через мобільний 

телефон 

Зрозуміти, як телефон може стати квитком у 
світ фінансових послуг, отримати доступ до 
фінансової інформації та інших мобільних 
фінансових послуг за допомогою мобільних 
додатків, навчитись проводити платежі та 
перекази за допомогою телефону, 
використовувати систему PeyPal для 
здійснення операцій в мережі. 

 
 

Тести, 
практичні 

кейси 
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Фінансові послуги та 
соціальні мережі 

З’ясувати мету та методики аналізу профілів 
у соцмережах ФінТех-компаніями для 
подальшого скорингу та пропозиції 
персоналізованих послуг для потенційних 
клієнтів, як за допомогою чат-ботів 
побудувати довірливі стосунки між 
фінансовими провайдерами та 

 

Тести, 
кейси, 

практичні 
завдання 

Силабус курсу 
Новітні технології та інструменти фінансових ринків 

Ступінь вищої освіти – бакалавр 
Галузь знань – 23 Соціальна робота 
Спеціальність – 232 Соціальне забезпечення 
Освітньо-професійна програма – «Соціальне забезпечення»   

 Рік навчання: IV, Семестр: VIII 
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  споживачами, навчитись 
використовувати інтерактивні 
платформи для обслуговування клієнтів. 

 

3  
 
 

Альтернативні  
види платежів 

Використання платіжних терміналів, 
безконтактних та мобільних платежів, 
QR- платежів, електронних та цифрових 
гаманців, операції з крипто валютами, 
впровадження правил щодо електронних 
грошей в Європейському Союзі, 
діяльність нових фінансових провайдерів 
електронних грошей. 

 
 

Тести, 
задачі, 
кейси 
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Маркетплейс 

Познайомитись з небанківськими 
послугами кредитування, вивчити 
принципи робити платформ прямого 
кредитування в форматі P2P та он-лайн 
балансового кредитування. 

Задачі, 
тести, 
кейси 
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Нові бізнес-моделі 

Розгляд основних платформ-агрегаторів 
фінансових послуг, з’ясування їх впливу 
на трансформацію ринку продаж послуг. 
З’ясування сутності чому маркетплейси, 
які фінансують малий та середній бізнес, 
пропонують мікрокредитування стають 
прямими конкурентами банків. Розгляд 
нових партнерств банків та кредитних 
платформ із різними моделями: P2P і 
балансового кредитування. 

 
 

Задачі, 
тести, 

викорис- 
тання 

платформ 
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Штучний інтелект на ринку 
Фінтех 

Використання штучного інтелекту для 
автоматизації банківських послуг, у 
контакт- центрах для відповіді на 
клієнтські запитання, перекладу на різні 
мови, покращення сервісу, у ФінТех-
проектах управління фінансами. 
Застосування штучного інтелекту для 
попередження та виявлення шахрайства. 

 
 

Тести, 
моделю- 

вання 
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Цифрова ідентифікація та 
біометрія 

Як проводиться ідентифікація та 
підтвердження особи користувачів. Види 
цифрової ідентифікації на основі 
біометричних даних. Використання 
уніфікованих біометричних інтерфейсів 
для використання нових цифрових 
фінансових рішень. Інтерфейси 
програмування додатків (API). Чому 
відкриття API банками спростило 
розробку нових продуктів та послуг 
ФінТех- компаніям. 

 
 
 

Задачі, 
тести, 
кейси 
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Політика оцінювання 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів 
відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на 
наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не 
більше 20%. Списування – заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні 
пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та роботи над 
кейсами. 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, 
за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 
стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 

 
Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 
Заліковий модуль 1 Заліковий модуль 2 Заліковий модуль 3 

30% 40% 30% 

 
1. активність на заняттях – 2,5 
бали за тему (макс. 10 балів); 
2. усне опитування – 5 балів 

за тему (макс. 20 балів); 
3. виконання творчих 

завдань/проєктів – 10 балів за 
тему (макс. 40 балів); 

4. модульна контрольна 
робота / тестування – макс. 30 

балів. 

 
1. активність на заняттях – 3 
бали за тему (макс. 9 балів); 
2. усне опитування – 7 балів 

за тему (макс. 21 балів); 
3. виконання творчих 

завдань/проєктів – 10 балів за 
тему (макс. 30 балів); 

4. ректорська контрольна 
робота / тестування – макс. 40 

балів. 

 
 
 
1. підготовка КПІЗ та Ессе – 

макс. 40 балів 
2. захист КПІЗ та Ессе – 

макс. 20 балів 
3. тренінг (пітчинг ідей та 

захист проєктів) – макс. 40 
балів 

 
Шкала оцінювання: 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного 
складання 
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F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним 
курсом 

 


